
Jegyzőkönyv

Készült Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2019. július 25-én csütörtök 10.00 órakor

Szenyér Község önkormányzati épület (8717 Szenyér, Simon u.1.)
Tanácstermében megtartott nyilvános rendkívüli üléséről

Jelen voltak:
Bogdán Imre polgármester
Nagy Zoltán alpolgármester
Bogdán László képviselő
KakucsMagdolna képviselő
KovácsKároly képviselő

Tanácskozási joggal megjelentek:
Vezér Ákos jegyző
Bencze Judit jegyzőkönyvvezető

BogdánImre: Köszöntötte a képviselőket, jegyzőt, és a jegyzőkönyvvezetőt. Megállapította, hogy az ülés
határozatképes, mert öt képviselőből öt képviselő jelen volt; az ülést megnyitotta. Javaslatot tett az ülés
napirendjére a meghívóban szereplők szerint.

A Képviselő-testület 5 igen, 0 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta ülésének napirendjét.

46/2019. (VII.16.)Kt.határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete mai ülésének napirendjét alábbiak szerint határozta meg.

Napirend 1. pontja:
Javaslat pályázat benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlására

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal
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Napirend 1. pontja:
Javaslat pályázat benyújtására a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag
vásárlására

Előterjesztő: Bogdán Imre polgármester

Bogdán Imre: Tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy a korábbi évekhez hasonlóan újból pályázik,
Szenyér önkormányzata szociális tűzifára, amelyre maximum 152 m3 erdei keménylombos tűzifára lehet
az igényt benyújtani, és a lehetőséggel idén is szeretnének élni. Reméli, elnyerik a 152 m3-ből a 70-80 m3
tűzifa igénylést a lakosság részére.

Vezér Ákos: Emelkedett a korábbi évekhez képest a támogatás, fontosabb változás történt, hogy erdei
m3-t veszik figyelembe. A Sefag Zrt-nél más számokat adnak meg az erdei m3-re. A sok panasz miatt
valószínűleg szeretnék, ha a tiszta m3 meglenne, mert tavalyi évben csak simán m3 szerepelt, és a közé
szorult levegő miatt kevesellték néhány helyen a lakosok..

Kakucs Magdolna: A tavalyi évben Szenyér 56 m3 szociális célú tüzelőanyag támogatásban részesült.
Szeretné, ha javításra kerülne a rendelet tervezetnél, a hatály vesztés 2019. év helyett 2020-as év kerülne.

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

47/2019. (VII.25.)Kt.határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 152 erdei m3 mennyiségű
keménylombos tűzifára pályázatot nyújt be Magyarország Belügyminisztériumához, a Magyarország
2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 9. pont szerinti ”A települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására”. Az
önkormányzatnak önerőt nem kell biztosítania.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal

A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta.

48/2019. (VII.25.)Kt.határozat

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló
rendelet-tervezet szövegét elfogadja azzal a módosítással, hogy a rendelet 2020. március 31-én veszti
hatályát.

Felelős: Bogdán Imre
polgármester

Határidő: azonnal
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A Képviselő-testület 5 igen 0 nem szavazatokkal, tartózkodás nélkül rendeletet alkotott.

7/2019(VII.30.)Önkormányzati rendelet

Szenyér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális célú tüzelőanyag biztosításáról szóló
rendeletét megalkotja.

Egyéb kérdés, észrevétel nem volt. Bogdán Imre polgármester az ülést 10.10 órakor bezárta.

k.m.f.

Bogdán Imre Vezér Ákos
polgármester jegyző
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